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2021 წლის 24 აგვისტო
დისციპლინური საქმე №106/21
მოსამართლე -- -- მიმართ
დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ

-- -- 2021 წლის 31 აგვისტოს №-- საჩივრის საფუძველზე „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის 755 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და 756 მუხლის
შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ
მოსამართლე -- -- მიმართ დაიწყო დისციპლინური სამართალწარმოება და წარმოდგენილი საჩივრის
საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმება.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის 2021 წლის 31 აგვისტოს
№418/106-03 წერილით, მოსამართლეს ეცნობა საჩივრის შემოსვლისა და დისციპლინური
სამართალწარმოების დაწყების შესახებ.
1. საჩივრის ავტორის მიერ მითითებული ფაქტები:
საჩივრის ავტორის განცხადებით, მოსამართლემ უგულვებელყო კანონის მოთხოვნა და გამოიტანა
უკანონო განჩინება.
2. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი
ფაქტობრივი გარემოებები:
-- სასამართლოს 2021 წლის 24 აგვისტოს განჩინებით არ დაკმაყოფილდა ბრალდებულ -- -ინტერესების დამცველის, ადვოკატ -- -- შუამდგომლობა, სს საქმეზე ინფორმაციისა და
მტკიცებულებების გამოთხოვის შესახებ.
-- სააპელაციო სასამართლოს 2021 წლის 26 აგვისტოს განჩინებით ბრალდებულ -- -- ინტერესების
დამცველის, ადვოკატ -- -- საჩივარი, -- სასამართლოს 2021 წლის 24 აგვისტოს განჩინებაზე, არ
დაკმაყოფილდა.
3. საჩივრის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმებისა და გამოკვლევის შედეგად დადგენილი
ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივი შეფასება:
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, დისციპლინურ
გადაცდომად შეიძლება მიჩნეულ იქნას მხოლოდ ისეთი ქმედება, რომელიც „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 751 მუხლის მე-8 პუნქტშია მოცემული.
ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 59-ე მუხლის მე-3
პუნქტის თანახმად, მართლმსაჯულებას ახორციელებენ სასამართლოები; 62-ე მუხლის მე-2 პუნქტის
თანახმად, კი, მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გადასინჯვის და შეცვლის
უფლებამოსილება ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს კომპეტენციას წარმოადგენს. დამატებით,

საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, მოსამართლე ემორჩილება
მხოლოდ კონსტიტუციას და კანონს და არავის აქვს უფლება მოსთხოვოს მოსამართლეს ანგარიში
კონკრეტულ საქმეზე.
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის
თანახმად, მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია. მოსამართლე ფაქტობრივ გარემოებებს
აფასებს და გადაწყვეტილებებს იღებს მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო
სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების, სხვა კანონების შესაბამისად და
თავისი შინაგანი რწმენის საფუძველზე.
სასამართლოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლო ადგენს, რომ „მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ შეიძლება იყოს
გადასინჯვის საგანი, გარდა გასაჩივრების ტრადიციული პროცედურისა“ (ალექსანდრე ვოლკოვი
უკრაინის წინააღმდეგ §80). დისციპლინური სამართალწარმოების ჭრილში, დამოუკიდებელი
ინსპექტორი ვერ იმსჯელებს მოსამართლის მიერ მიღებული განჩინება/გადაწყვეტილების
კანონიერებაზე, ვინაიდან დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური არ წარმოადგენს სასამართლოს
ზემდგომ ინსტანციას, რომელსაც შეუძლია გააუქმოს/შეცვალოს გადაწყვეტილება.
აღნიშნული პრინციპების დასაცავად, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტი ადგენს, რომ დისციპლინური სამართალწარმოების დროს
დაუშვებელია მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე ზედამხედველობა.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატამ 2016 წლის 21 ივლისის №დს-შ/9-16
გადაწყვეტილებაში განმარტავს, რომ „კანონიერების პრინციპი კანონის უზენაესობას ეფუძნება. ეს
კონსტიტუციური პრინციპია, რომლის თანახმად, არავის არ აქვს უფლება კანონმდებლობის
მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.“
მოცემულ შემთხვევაში კანონიერებაზე ზედამხედველობის აკრძალვა გულისხმობს მოსამართლის მიერ
კანონის განმარტების, მტკიცებულებებისა და ფაქტობრივი და სამართლებრივი დასკვნების შეფასებას.
აღნიშნული ფართო გაგებით, ჰიპოთეტურად, კონკრეტული დისციპლინური გადაცდომის სახისა და
ელემენტების გათვალისწინებით, შეიძლება მოიცავდეს მოსამართლის მიერ მიღებული აქტების
შესწავლასაც. თავის მხრივ, იმის შემოწმება, ხომ არ ჩაიდინა მოსამართლემ დისციპლინური გადაცდომა
წარმოადგენს მოსამართლის ქმედების კანონიერების შემოწმებას. თუმცა, საჩივარში მითითებული ის
გარემოებები, რომელიც შეეხება მოსამართლის მიერ განხორციელებული ქმედებების კანონიერების
გადასინჯვას, სცილდება დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილებას.
საჩივრის ავტორი მიუთითებს, რომ მოსამართლემ უგულვებელყო კანონი და გამოიტანა უკანონო
განჩინება.
საქართველოს სსსკ-ის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, მხარეს უფლება აქვს, ამ კოდექსით
დადგენილი წესით დააყენოს შუამდგომლობა, მოიპოვოს, სასამართლოს მეშვეობით გამოითხოვოს,
წარადგინოს და გამოიკვლიოს ყველა შესაბამისი მტკიცებულება.
საქართველოს სსსკ-ის 38-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, ბრალდებულს უფლება აქვს
დამოუკიდებლად ან ადვოკატის მეშვეობით ჩაატაროს გამოძიება, კანონიერად მოიპოვოს და
წარადგინოს მტკიცებულება ამ კოდექსით დადგენილი წესით; მოითხოვოს საგამოძიებო მოქმედების
ჩატარება და გამოითხოვოს მტკიცებულება, რომელიც საჭიროა ბრალდების უარსაყოფად ან
პასუხისმგებლობის შესამსუბუქებლად; მონაწილეობა მიიღოს მისი ან/და მისი ადვოკატის
შუამდგომლობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებაში; მოითხოვოს ადვოკატის დასწრება მისი
მონაწილეობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების დროს.
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საქართველოს სსსკ-ის 39-ე მუხლის თანახმად, ბრალდებულს უფლება აქვს, საკუთარი ხარჯით,
თვითონ ან/და ადვოკატის დახმარებით მოიპოვოს მტკიცებულება. ბრალდებულის მიერ მოპოვებულ
მტკიცებულებას ბრალდების მხარის მიერ მოპოვებული მტკიცებულების თანაბარი იურიდიული ძალა
აქვს. თუ მტკიცებულების მოპოვებისათვის საჭიროა ისეთი საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო
მოქმედების ჩატარება, რომელსაც ბრალდებული ან მისი ადვოკატი დამოუკიდებლად ვერ ატარებს,
იგი უფლებამოსილია შესაბამისი განჩინების გამოტანის შუამდგომლობით მიმართოს მოსამართლეს
გამოძიების ადგილის მიხედვით. მოსამართლე ვალდებულია მიიღოს ყველა ზომა, რათა ბრალდების
მხარისათვის ცნობილი არ გახდეს დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულების მოპოვება.
საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად ან ნებართვის გასაცემად აუცილებელია შუამდგომლობა
აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტს, უმეტეს შემთხვევაში ესაა დასაბუთებული ვარაუდის
სტანდარტი, რაც მტკიცებულებითი სტანდარტია საქართველოს სსს კოდექსით პირდაპირ
გათვალისწინებული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისთვის ან/და აღკვეთის ღონისძიების
გამოყენებისთვის. ამასთან, მოთხოვნილი ინფორმაცია პირდაპირ შემხებლობაში უნდა იყოს მოცემულ
სს საქმესთან და უნდა იძლეოდეს ბრალდების უარყოფის თუ დადასტურების შესაძლებლობას.
მოსამართლე -- -- მიიჩნია რა, რომ ადვოკატის მოთხოვნა არ აკმაყოფილებდა მოთხოვნილი
საგამოძიებო მოქმედების ჩასატარებლად ნებართვის გაცემის სტანდარტს, 2021 წლის 26 აგვისტოს
განჩინებით გაიზიარა პირველი ინსტანციის სასამართლოს არგუმენტები და დაეთანხმა -სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობდა საგამოძიებო მოქმედების
ჩატარებაზე ნებართვის გაცემის სამართლებრივი საფუძველი.
კონკრეტულ შემთხვევაში საჩივარზე გადაწყვეტილების მიღება მოხდა შინაგანი რწმენის საფუძველზე,
წარმოდგენილი მასალების შესწავლისა და გაანალიზების შედეგად. შესაბამისად, საჩივარში
მითითებული გარემოებები, რომელიც შეეხება მოსამართლის მიერ შინაგანი რწმენის საფუძველზე
გამოტანილი გადაწყვეტილების შემოწმებას, არ შეიძლება განხილულ იქნეს დისციპლინურ
გადაცდომად. ორგანული კანონით განსაზღვრული დისციპლინური გადაცდომის ნიშნების
არარსებობისას, დამოუკიდებელი ინსპექტორი არ არის უფლებამოსილი შეაფასოს მოსამართლის მიერ
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განხორციელებული ქმედებების კანონიერება, რადგან არ
წარმოადგენს მართლმსაჯულების განმახორციელებელ ორგანოს.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კანონიერების
სამართალწარმოების განხორციელება შეუძლებელია.

შემოწმების

მიზნით

დისციპლინური

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 7512 მუხლის პირველი პუნქტის
„დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ საჩივარი ეხება
მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებას.
ამდენად, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა იხელმძღვანელა „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის 7510 მუხლის მე-5 პუნქტით, 7512 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“
ქვეპუნქტით და
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
-- -- 2021 წლის 31 აგვისტოს №-- საჩივარზე შეწყდეს დისციპლინური სამართალწარმოება მოსამართლე
-- -- მიმართ.
ზურაბ აზნაურაშვილი
დამოუკიდებელი ინსპექტორი
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